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The purpose of this study was to investigate the impact of lifestyle on the political 
uprisings and movements of students of college of social science of Razi University 
of Kermanshah; this is a descriptive-analytical study and the method of the study is 
survey; The present study is a quantitative research in terms of data type and Ques-
tionnaire was used for data collection and it is a field research. The statistical popula-
tion of the study is students of Razi University of Kermanshah, that by Using Cochran 
formula, 321 people were considered as sample size and in order to decompose and 
analyze the data, SPSS software and factor analysis, regression and analysis of vari-
ance were used to achieve research results. The results of this study indicate that life-
style influences the political uprisings and movements of students of College of Social 
Science of Razi University of Kermanshah. That is, the lifestyle focuses on individual 
and social factors affecting political uprisings and movements.
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چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر سبک زندگی بر خیزش ها و جنبش های سیاسی 
دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه انجام شده است؛ این پژوهش از 
نوع توصیفی-تحلیلی می باشد و روش انجام کار نیز پیمایش است؛ پژوهش حاضر ازلحاظ 
نوع داده ها در گروه پژوهش های کمی و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده و 
از پژوهش های میدانی می باشد. جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی 
دانشگاه رازی کرمانشاه می باشد، که با استفاده از فرمول کوکران 321 نفر حجم نمونه در نظر 
گرفته شده و در راستای تجزیه وتحلیل داده ها برای دست یافتن به نتایج پژوهش از نرم افزار 
spss و آزمون تحلیل عاملی، رگرسیون و آنالیز واریانس استفاده شده است. نتایج پژوهش 

گویای این موضوع است که سبک زندگی بر خیزش ها و جنبش های سیاسی دانشجویان 
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه اثرگذار است. یعنی سبک زندگی معطوف 
به عوامل فردی و عوامل اجتماعی بر خیزش ها و جنبش های سیاسی اثرگذار است. واژگان 
کلیدی: سبک زندگی؛ جنبش های سیاسی؛ دانشجویان؛ دانشگاه رازی؛ دانشکده علوم اجتماعی
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 مقدمه و بیان مسئله

لیزر1 معتقد است سبک زندگی طرز مشخص یا متمایز زندگی کردن گروهی از مردم 
است، نظامی است که از تأثیر فرهنگ )ارزش ها، منابع، نمادها و قوانین( بر نیروهای زندگی 
در گروه شکل می گیرد )الفت و همکاران، 1391: 20(؛ لذا نمی توان با توجه به تکثر در 
اندیشه ها و شکل زیستن انسان ها در جوامعی چون ایران سبک زندگی را امری فردی و 
غیراجتماعی برشمرد. »سبک زندگی در تعامل بین افراد و معنایی که ردوبدل می شود تجلی 
به زیستن در  به عبارتی سبک زندگی معطوف  می یابد«)باینگانی و همکاران، 1392: 8(. 
اجتماع است و با تعامالت اجتماعی معنا می یابد. همچنانی که سبک زندگی بدون اجتماع 

معنایی را متبادر نمی شود، از فردیت و دیدگاه های فردی پایه می گیرد.

هابرماس2 معتقد است همه رویکردهای نوین سیاست گذاری به مصرف گرایی سیاسی، 
ازجمله مدرنیته انعکاسی، جامعه مبتنی بر ریسک، جامعه اطالعاتی، جامعه شبکه ای، حکمرانی 
و حکومت، سیاست های زندگی، ساخت روزمره و شهروندی متخصص که بیشتر آن ها به 
بررسی و درک سیاست های دموکراتیک در یک چارچوب سیاست گذاری خاص می پردازند، 
درواقع پیامدهای بالفعل متعلق به یک چارچوب فعالیت سیاسی هستند که قطب بندی و 
برای  متضاد  منافع و هویت های  در  اجماع  یا  تضاد  همگرایی، رویکرد چپ و راست و 
دسترسی و به رسمیت شناختن تعامل سیاسی از اجزای آن می باشند )هابرماس، 1996؛ به 

نقل از خواجه سروی و طباخی ممقانی، 1392: 143(.

ثبات سیاسی یکی از مسائل مهم علم سیاست است. در رشته سیاست این مفهوم مالزم 
بسیاری از مباحث و تحقیقات گوناگون مخصوصاً مباحث مربوط به توسعه و نوسازی است. 
اندیشمندان زیادی بر این باورند که میان ثبات سیاسی و توسعه یافتگی ارتباط تنگاتنگی وجود 
دارد. مشخصه های توسعه یافتگی را نیز در مواردی مانند دموکراسی، مشارکت، مشروعیت، 
نهادسازی و عدالت ذکر می کنند؛ اما بسیاری از این اهداف ممکن است به راحتی به دست 
نیاید و دولت ها در این مسیر با انواع رویدادها مثل شورش ها، کودتا، ترورهای سیاسی، 

جنگ های داخلی و ... روبه رو شوند )عمرانی و همکاران،1397: 106(

در باب سیاست3 تعاریف مختلفی ارائه شده است. یکی از این تعاریف عبارت است از؛ 
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تدابیری که حکومت به منظور اداره امور کشور اتخاذ می کند. این تدابیر به دو جزء تقسیم 
می شود: سیاست داخلی و سیاست خارجی. مناسبات بین طبقات و بین ملت ها در داخل 
یک کشور، جزئی از سیاست داخلی، و روابط بین دولت ها در عرصه جهانی، جزئی از 
سیاست خارجی شمرده می شود )آقا بخشی و افشاری، 1387: 107-104(. روی نوشتار 
حاضر معطوف به سیاست های داخلی می باشد که مولد افرادی موافق و یا مخالف با نظام 

حکومتی جمهوری اسالمی است.

بایندر معتقد است که اگر کشوری بخواهد به رشد و توسعه برسد، باید پنج بحران را 
پشت سر بگذارد؛ »این پنج بحران عبارت اند از: بحران هویت، بحران مشارکت، بحران نفوذ، 
توسعه یافته  تمایز کشورهای  معتقد است که وجه  او  توزیع«  بحران  بحران مشروعیت و 
صنعتی از کشورهای درحال توسعه در آن است که آنان درگذشته به طریقی موفقیت آمیز 
بحران های فوق به ویژه بحران های هویت و مشروعیت را پشت سرنهاده اند )سیف زاده، 
1386: 173-174(. حال اگر دو فرض را در نظر داشته باشیم، فرض نخست ایران جزء 
کشورهای درحال توسعه است و فرض دوم ایران درگیر بحرانی از این بحران هاست. می توان 
به راحتی هویت جمهوری اسالمی را امری اثبات شده و بدون نیاز به توضیح اضافه دانست، 
مسئله مشارکت نیز در سال های پیش یعنی از 1357 تا 1388 را در سطح بسیار مطلوبی 
برای یک نظام حکومتی برشمرد؛ اما از اغتشاشات یا جنبش های سیاسی 1388 جمهوری 
اسالمی نمی توان دوگانگی نگرش را منکر شد. و این بحران یک بحران جدی برای حکومت 
جمهوری اسالمی به حساب می آید. مسئله نفوذ نیز در این پژوهش نمی تواند موردبحث قرار 
گیرد؛ چراکه نفوذ حکومت جمهوری اسالمی را در سیاست های داخلی و خارجی نمی تواند 
انکار شود. بحران مشروعیت نیز در دوگانگی دیدگاهی مردم ایران یک بحران موجود است، 
چراکه وجود افرادی که نظام حکومت فعلی ایران را مشروع و یا نامشروع می دانند را نیز 
نمی توان نادیده گرفت. و درنهایت بحران آخر که بحران توزیع می باشد، را نیز در این پژوهش 

نمی توان به آن پرداخت، چراکه بحث توزیع خارج از حوصله این نوشتار است.

وجود شکاف های آشتی ناپذیر حاصل خشونت سیاسی ناشی از تفاوت دیدگاه ها و عدم 
التزام به گفتگو است؛ وجود هر نوع از شکاف های آشتی ناپذیر در جامعه مانع وصول به 
اجتماع کلی درباره اهداف زندگی سیاسی گردیده و از تکوین چارچوب های الزم برای 
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مشارکت سیاسی نیز جلوگیری می کند و به استقرار نظام سیاسی غیررقابتی یاری می رساند. 
این گونه شکاف ها ممکن است اقتصادی )طبقاتی( محلی و منطقه ای، قومی و فرهنگی باشد. 
قطعاً وجود چنین شکاف هایی از تکوین هویت ملی واحد نیز ممانعت به عمل می آورد 
واجد  بالقوه  و  ساختاری  به صورت  است  ممکن  جامعه  یک  البته   .)98 )کوه جی،41997: 
شکاف هایی باشد ولیکن این شکاف ها فعال و سیاسی نشده باشند. شکاف ها و تعارضات 
اجتماعی تنها وقتی که به صورت قطب بندی های آشتی ناپذیر فکری و ایدئولوژیک در جامعه 

درآیند، مانع توسعه سیاسی می شوند.

اگر ساختار بیمارگونه احزاب سیاسی بهبود یابد، آسیب ها و موانع برطرف گردد احزاب 
سیاسی با گرم نمودن فضای انتخابات از طریق تبلیغات، منـاظره، گفتگـو و به بحث کشیدن 
مسائل مهم و مشکالت جدی و ارائه راهکارها، شـهروندان بی تفاوت را تبـدیل بـه شهروندانی 
مسئول و متحرک نموده باعث مشارکت بیشتر مردم در انتخابات شده و یکی از زمینه های 

تحقق توسعه سیاسی را فراهم می نمایند )مقتدایی و زیباکالم،1393: 8(.

حال با توجه به تشریح موارد متعدد در سطرهای پیشین پژوهش حاضر، می توان بر این 
باور تأکید نمود که برای رفع شکاف و دوگانگی انگاره مردم در باب نظام سیاسی و حکومت 
جمهوری اسالمی، نیاز به ابراز نظرها و اعتراضات مسالمت آمیز به دوراز تنش و نزاع در دو 
گروه موافق و مخالف جمهوری اسالمی در ایران بیش ازپیش احساس می گردد. حال شکل 
این اعتراض ها، جنبش ها و خیزش ها اگر در چارچوب قانون باشد به نتایج بهتری خواهد 
رسید. اما انکار شکاف موجود نمی تواند مسئله و بحران مشارکت یا مشروعیت را حل نماید. 
لذا این پژوهش در پی واکاوی این مسئله است که سبک زندگی بر خیزش ها و جنبش های 
سیاسی دانشجویان یا به عبارت بهتر، مشارکت های ساختاری سیاسی دانشجویان اثرگذار 

است یا خیر؟

1. مروری بر سوابق و پیشینه نظری

از دیدگاه »سویل«، سبک زندگی عبارت است از: »هر شیوه متمایز قابل تشخیص زیستن« 
)چاوشیان و اباذری، 1381: 24(. »سولومون« اعتقاد دارد که هر جامعه ای دارای سبک و شیوه 
زندگی متفاوتی است )رسولی، 1382:  54(. به نظر »آرتور آسابرگر« برای تعریف اصطالح 
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سبک زندگی با واژه فراگیری روبه رو هستیم که از سلیقه فرد درزمینه آرایش مو و لباس 
تا سرگرمی و تفریح و ادبیات و حتی دیدگاه سیاسی و موضوعات مربوط دیگر را شامل 
می شود. کلمه »سبک«، »مد« را تداعی می کند؛ پس سبک زندگی درواقع مد یا حالت زندگی 
یک فرد است. برداشت »گیدنز« از مقوله سبک زندگی عبارت است از: تالش برای شناخت 
مجموعه منظمی از رفتارها یا الگویی از کنش ها که افراد آن ها را انتخاب کرده و کنش های 
آن ها در زندگی روزمره به واسطه آن ها هدایت می شود )خوشنویس، 1389: 11(. لذا نمی توان 
دیدگاه اپوزیسیون و با حکومت در عاملیت قدرت بودن را جزئی جداشده از سبک زندگی 
دانست. چراکه افرادی که دارای دیدگاه های سیاسی مخالف یا موافق با حکومت هر کشوری 

هستند، بدون تردید شیوه زندگی متفاوتی از هم دارند.

آن که  بدون  زندگی  سبک  مفهوم  اوقات  بیشتر  که  است  معتقد   )11  :2007( جنسن5 
به طور دقیق معنای روش زندگی را بدهد، مورداستفاده قرار می گیرد و در ادبیات، این واژه 
به روش های مختلف تعریف شده و این که درچهارسطح جهانی، مّلی، منطقه ای، و فردی 

قابل اندازه گیری است.

تاریخچه نظریه پردازی پیرامون توسعه سیاسی به معنای دموکراسی به یونان باستان می رسد. 
اگرچـه فالسفه سیاسی یونان باستان یعنـی سـقراط، افالطـون و ارسـطو بـا رویکردی منفی، 
نظام سیاسی دموکراسی را موردانتقاد قراردادند اما همین مخالفت ها و موافقت ها، زمینـه را 
بـرای مانـدگاری اندیـشه دموکراسی مهیا نمود تا پس از گذشت سده های میانه و پیدایش 
نظام های سیاسـی نماینـدگی دوبـاره سخن از حکومت مردم و دموکراسی به میان آید. بعدها 
اندیـشه سیاسـی جـان الک، ژان ژاک روسـو و دیگر اندیشمندان جدید، رونق ویژه ای به 
پروژه  با طرح  فرانسوی  تئوری های سیاسی بخشیدند و در سده هجـدهم، روشـنفکران 
»پیشرفت« که درواقع زمینه ساز انقـالب فرانـسه بـود، بـسترهای تئوریـک و اجتماعی را 

برای طرح تئوری های توسعه و توسعه سیاسی فراهم نمودند )وفائی،1393: 77(.

از  سیاسی  نظام  یک  هراندازه  است.  مترادف  دموکراسی  رشد  با  سیاسی  توسعه 
انعطاف ناپذیری به انعطاف پذیری، از سادگی به پیچیدگی، از دنباله روی به خودمختاری و از 
پراکندگی به یگانگی گرایش پیدا کند، به همان نسبت توسعه سیاسی نیز در آن نظام افزایش 
می یابد )پارک6،1984: 44(. حال با این دوگانگی نگرش موجود در رفتار اجتماعی مردم ایران 
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در باب مقبولیت یا رد نظام سیاسی توسعه سیاسی در ایران بیش ازپیش دشوار خواهد شد 
و شاید تنها به نوسازی سیاسی منجر گردد. چراکه می توان نوسازی را چنین تعریف کرد 
»نوسازی سیاسی بیشتر به برقراری تجمالت سیاسی اشاره می کند، درحالی که توسعه سیاسی 
بیشتر جنبه رفتاری و بنیادی دارد«)بانل،7 2010: 56(. اما توسعه سیاسی بدون یکپارچگی در 
مقبولیت نظام حکومتی ناممکن به نظر می رسد. لذا بررسی این پژوهش دارای اهمیت ویژه ای 

است و اهمیت توسعه سیاسی نیز بر اهالی قلم و اندیشه پوشیده نیست.

همچنین درحالی که نوسازی سیاسی با جنبه های روبنایی توسعه سروکار دارد، توسعه 
سیاسی با دگرگونی های زیربنایی مربوط می شود. سه عامل سازمان، کارایی، تعقل عملی و 
همبستگی ایدئولوژیک رهبران و پیروان را از لوازم توسعه سیاسی دانسته اند )بشیریه، 1380: 
68(. توسعه سیاسی نیازمند یکپارچگی نظام اندیشه ای عوام، روشنفکران و سیاسیون در مورد 
حکومت حاکم بر کشور می باشد. این تکثر که شکافی عمیق را در جامعه کنونی ایران به 

نمایش گذاشته است اصلی ترین مانع توسعه سیاسی به حساب می آید.

انتخابی بودن نهادهای سیاسی نیز یکی از رویه های مهم توسعه سیاسی به حساب می آید؛ 
این امر بدان معناست که اوالً منشأ قدرت در قاعده و پایه جامعه به رسمیت شناخته می شود. 
ثانیاً این حق به رسمیت شناخته می شود که این قدرت پایه ای حاکمیت بر خویش را در 
می شود  تعیین  نمایندگی  تفویض  مکانیسم  یک  حاکمیت  اعمال  برای  ثالثاً  بگیرد.  دست 
اکثریت  به مقبولیت  انتخاب برای مردم درصورتی که  )کالرک،82012: 123(. یعنی وجود 

منجر گردد یکی از پایه های اساسی توسعه سیاسی است.

نظارت مردم برنهادهای سیاسی نیز در منشأ دموکراسی و عاملی از مشارکت سیاسی مؤثر 
محسوب می شود؛ جامعه باید بتواند با نهادینه کردن، حوزه سیاسی را به حدی برساند که 
اوالً؛ نهادهای این حوزه را بتوان همچون اشخاص به زیر سؤال برد و بازخواست کرد و در 
صورت احراز شدن خطایشان مورد مجازات قرارداد. ثانیاً؛ آن ها در برابر مردم مسئول باشند و 
حق مردم باشد که به تعقیب و مجازات این نهادها و مسئولین بپردازد از طرفی همه نهادهای 
حوزه سیاسی به دلیل انتخابی بودنشان قابل تغییر هستند )رحیمی، 1377: 7(. اما این جنبش ها و 
خیزش ها ناشی از وجود دموکراسی در ایران است یا خیر؟ به عبارتی دیگر جنبش های اعتراضی 

به نظام سیاسی ایران در پِس توسعه سیاسی است یا در پیش از توسعه سیاسی می باشد؟
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اما توسعه سیاسی را نباید تنها در »قابلیت تغییر« مشاهده کرد، بلکه منطقاً باید خود تغییر 
را نیز شاهد بود. مهم ترین تغییرات باید در آنچه به »چرخش نخبگان« معروف است دیده 
شود، به این معنا که هیچ شخصیت حقیقی به صورت درازمدت در هیچ مقامی به جز مواردی 
استثنایی که پای وحدت و هویت ملی مطرح است، باقی نماند. محدود بودن قانونی دوره های 
نمایندگی برای مثال برای رؤسای جمهوری از مکانیسم های بسیار مفیدی است که می تواند 
توسعه سیاسی را تضمین کند )قاضی، 1375: 96(. و دیدگاه های دیگری که همگی شکاف 
اندیشه ها را روشن می سازد. یا اختالف دیدگاه هایی که متضمن وضعیت دوگانه در تقابل با 
اندیشه نظام جمهوری اسالمی است. که می تواند به خشونت سیاسی نیز منجر گردد؛ خشونت 
سیاسی خشونتی است که در چارچوب سازوکارهای قدرت قابل تحلیل و تبیین باشد. زیرا 
خشونت سیاسی پدیده ای است چندبعدی. در یک طرف این خشونت دولت با قوه قهریه 
حضور دارد. لذا نتیجه خشونت سیاسی می تواند بروز شکاف هایی گردد که رفع و صلح آن ها 

غیرممکن گردد.

باقی )1383( جنبش دانشجویی از زمان تأسیس دانشگاه تهران تا زمان پیروزی انقالب را 
بررسی کرده، وی نشان می دهد که چگونه دانشجویان به سمت هویت مذهبی جذب شدند. 
یزدی )1394( تأثیر سه جریان کمونیستی، ملی، و اسالمی، را بر هویت جنبش دانشجویی در 
دهه های 1320 و 1330 بررسی کرده است. فراستخواه )1388(، تأثیر ساختارهای آموزشی، 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را بر جنبش های دانشجویی بررسی کرده و موردمطالعه قرار داده 
است. نیکبخت )1381( جنبش دانشجویی را در تبریز بررسی و به تالش های حکومت برای 
ایجاد هویت مشروع در میان دانشجویان و مخالفت آن ها با این هویت اشاره می کند. جمنا 
و کارلرو9 )2009( در پژوهشی با عنوان »ارزش ها و مشارکت سیاسی دانشجویان« بر روی 
گروهی از دانشجویان در رومانی نشان دادند که میزان رأی در انتخابات کشور در دانشجویانی 
که تمایل به فعالیت های مذهبی دارند، به شکل معناداری بسیار باالتر از افرادی است که هرگز 
مشارکت مذهبی نداشته اند. ضیا ظریفی )1378( ضمن بررسی وضعیت دانشگاه تهران در 
دوره پهلوی به فعالیت های سیاسی دانشجویان در این دانشگاه اشاره کرده، نشان می دهد که 
آن ها تحت تأثیر چه تفکراتی، مبارزات خود را دنبال می کردند. امجدی )1383( گروه های 
این  مبارز هفت گانه دانشجویی در دهه 1350 را بررسی کرده، و چگونگی سرخوردگی 
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جریان ها از گروه هایی مانند مجاهدین خلق و تالش برای ایجاد هویت اسالمی بدون التقاط 
را نشان داده است. عبدی )1393( جنبش دانشجویی را در دانشگاه پلی تکنیک بررسی و 

چگونگی جذب دانشجویان رشته های فنی به فالیت های رادیکال را روایت می کند.

 2. فرضیه های تحقیق

2-1. فرضیه اول: سبک زندگی معطوف به عوامل فردی، بر مشارکت در خیزش ها و 
جنبش های سیاسی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه اثرگذار است.

2-2. فرضیه دوم: سبک زندگی معطوف به عوامل اجتماعی، بر مشارکت در خیزش ها و 
جنبش های سیاسی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه اثرگذار است.

3. روش شناسی

این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد و روش انجام کار نیز پیمایش است؛ پژوهش 
حاضر ازلحاظ نوع داده ها در گروه پژوهش های کمی می باشد. در جهت جمع آوری داده ها از 
پرسشنامه استفاده می گردد. پرسشنامه ساخته محقق و متناسب با فرضیه های پژوهش طراحی 
و در بین جامعه نمونه توزیع شده و نتایج مورد تحلیل قرارگرفته است. جامعه آماری پژوهش 
حاضر نیز کلیه دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه می باشد؛ تعداد 
دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی 1935 نفر است که در سه مقطع تحصیلی کارشناسی، 
کارشناسی ارشد و دکتری در حال تحصیل هستند. تعداد 1465 نفر دانشجوی کارشناسی، 
374 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد و 96 نفر دانشجوی دکتری هستند. شیوه نمونه گیری 
تصادفی سیستماتیک می باشد که با استفاده از فرمول کوکران 321 نفر حجم نمونه در نظر 
گرفته شده است. در راستای جمع آوری داده های موردنیاز برای پژوهش از پرسشنامه 38 
سؤالی استفاده شده و در جهت اطمینان از پایایی و روایی پرسشنامه تدوین شده در بین 11 نفر 
از اساتید و صاحب نظران حوزه جامعه شناسی توزیع گشته است و پس از بررسی برای میزان 
اعتماد به نتایج حاصل از پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده که عدد 0/79 را نشان 
می دهد و با توجه به آلفای کرونباخ که باالتر از 0/7 می توان بر این باور بود که پایایی این 
پرسشنامه در سطح مطلوب و باالیی برخوردار است. در این پژوهش برای سنجش فرضیات 
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از آزمون های تحلیل واریانس، همبستگی  از سنجه پذیری گویه ها استفاده شده؛ همچنین 
چندگانه و رگرسیون چندگانه بر اساس کفایت داده ها استفاده شده، و برای تست نهایی از 

واریانس دوطرفه بین آزمودنی ها استفاده شده که نتایج خوبی به همراه داشته است.

ضمن این که شیوه و هدف طرح سؤاالت مربوط به پرسشنامه در جدول )1( و )2( تشریح 
شده است.

4. تحلیل متغیرهای تحقیق

جدول )1( و )2( به ترتیب دو متغیر مستقل اصلی سبک زندگی معطوف به عوامل فردی 
و سبک زندگی معطوف به عوامل اجتماعی را تشریح و دسته بندی نموده است. و متغیرهای 
فردیت، مذهب، اجتماع، فرهنگ و اقتصاد را به صورت کامل تشریح نموده و مؤلفه ها و 

سنجه های این متغیرها را همراه با توضیحات الزم ارائه داده است.
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جدول )1( تحليل متغير سبک زندگی معطوف به عوامل فردی

توضيحاتسنجه هامؤلفه هامتغيرهای مستقل

فردیت

مرد یا زنجنسیت
متأهل یا مجرد

به نوعی میزان تأثیرپذیری از جنسـیت و تأهل مقصود 
سنجش است.

مواد 
مخدر

مواد مخدر
مشروبات الکلی

سیگار
قرص های روان گردان

تریاک، حشیش و ...
میزان استفاده از مشروب یا سیگار و نوع استفاده

شیشه، کرک، اکس و...

ورزش
تناسب اندام

ورزش حرفه ای

تناسـب اندام ناشـی از ورزش یـا غیرورزشـی، عـدم 
اضافه وزن

دارای رشته تخصصی
درگیری بیش از روزانه 2 ساعت با ورزشی خاص

دارای مـدال یـا حکم قهرمانی یا عضویت در یک تیم 
حرفه ای

دوستان

روابط صمیمی

روابط کاری و 
تحصیلی

گذراندن وقت زیاد با دوستان
مسافرت رفتن با دوستان

دارای روابط محدود و معطوف به دانشگاه
دارای روابط محدود و معطوف به کار

بدن

پوشش

مدگرایی

حجاب

پوشش امروزی و معطوف به سلیقه فردی
پوشش رسمی و اداری

پوشـیدن لباس هایـی بارنـگ، مدل و شـکل پوشـش 
معطوف به مد

رعایت حجاب به شکل معمول
رعایت حجاب اسالمی
عدم پوشش حجاب مند

مذهب

نوع دیندین
فرم انتخاب دین

اسالم، مسیح، یهود، زرتشت و...
انتخاب فردی یا معطوف به خانواده

اعتقاد

اعتقاد به دین
شرکت در مراسم دینی

در قید دین بودن

تفکر انتقادی در باب 
دین

دارای التزام به دین یا بی دین بودن
شرکت یا عدم شرکت در مراسم های دینی و مذهبی

مقید به اصول دینی و دارای تفکر دین مدار بودن
نقـد فرائـض دینی و گرایـش به دین فـردی یا صرفًا 

اخالق مدار بودن
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جدول )2( تحليل متغير سبک زندگی معطوف به عوامل اجتماعی

توضیحاتسنجه هامؤلفه هامتغیرهای مستقل

اجتماع

طبقه اجتماعی

طبقه باال
طبقه متوسط

طبقه فرودست

تنظیم طبقه اجتماعی کاری دشـوار می باشـد، 
امـا نوع شـغل، وضعیت اقتصـادی و جایگاه 
اجتماعـی را برای تعیین طبقه اجتماعی مورد 

ارزیابی قرار داده شده است.

جایگاه اجتماعی

معطوف به شغل یکی از 
اعضای خانواده

معطوف به خانواده
معطوف به اقتصاد

شغل هایی چون )پزشک، قاضی و...( 
که جایگاه اجتماعی را ارتقاء می دهد. و 

شغل هایی که موجب تنزل جایگاه اجتماعی 
می شوند.

از خاندان و خانواده های )خان ها و...(
درآمد، امالک، زمین کشاورزی و...

وابستگی 
اجتماعی

معطوف به شغل

معطوف به پیشینه

شـغل های وابسـته به نظام جمهوری اسـالمی 
)روحانیت، سپاه پاسداران و...(

جانباز، خانواده شهدا، اسیران جنگ تحمیلی، 
انقالبی بودن و...

فرهنگ

گویشزبان
لهجه

فارسی، کردی، ترکی و...
لکی، لری، و...

شهرقومیت
طایفه یا قوم

شهروند شهری بودن
فارس، کرد، ترک و...

نوع استفادهموسیقی
دانش موسیقیایی

سنتی، پاپ، رپ یا راک
صرفًا شنونده، نوازنده یا آگاه به علم موسیقی

اقتصاد

کارمند، بی کار، آزاد و یا صرفًا دانشجودارای اشتغال یا بی کاروضعیت اشتغال

تمکن مالی

وضعیت اقتصادی خوب 
فرد

وضعیت خوب اقتصادی 
خانواده

نوع خانه، نوع ماشـین، میزان حقوق ماهیانه، 
پس انداز و...

نوع خانه، نوع ماشـین، میزان حقوق ماهیانه، 
پس انداز و... پدر و مادر

5. تحلیل داده ها

 spss در راستای تجزیه وتحلیل داده های برای دست یافتن به نتایج پژوهش از نرم افزار
استفاده می شود. جهت تعیین پایایی مقیاس ها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. 
ضمن این که داده های موجود در جدول )3( گویای سطح باالی پایایی مؤلفه ها و متغیرهای 

مشارکت سیاسی، فردیت، مذهب، اجتماع، فرهنگ و اقتصاد می باشد.
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جدول )3( ضرایب پایایی ابزارهای پژوهش

ضریب آلفای کرونباخپرسشنامه و خرده مقیاس

مشارکت سیاسی
سبک زندگی معطوف به عوامل فردی

سبک زندگی معطوف به عوامل اجتماعی

0/84
0/79
0/73

6. آزمون فرضیه ها

برای آزمون فرضیه های فرعی از نرم افزار spss استفاده شده است. برای بررسی فرضیه های 
پژوهش و استفاده از آزمون های آماری ابتدا باید مشخص شود که داده های جمع آوری شده 
از توزیع نرمال برخوردار هستند یا غیر نرمال، چراکه در صورت نرمال بودن توزیع داده ها، 
برای آزمون فرضیه ها باید از آزمون های پارامتریک استفاده شود. و در صورت غیر نرمال 
بودن از آزمون های نا پارامتریک باید استفاده گردد. برای این منظور در این تحقیق از آزمون 
کلموگروف-اسمیرنف10 برای بررسی نرمال بودن داده ها استفاده شده است. با توجه به این که 
ضریب به دست آمده به صورت میانگین 0/000 است و این سطح معناداری برای تمام مؤلفه ها 
کوچک تر از مقدار خطا 0/05 است درنتیجه این متغیرها دارای توزیع غیر نرمال هستند؛ لذا 

باید از آزمون های نا پارامتریک استفاده نمود.

فرضیه اول: سبک زندگی معطوف به عوامل فردی، بر مشارکت در خیزش ها و جنبش های 
سیاسی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه اثرگذار است.

همان گونه که از پیش مشخص شده است سبک زندگی معطوف به عوامل فردی شامل 
اعتقاد؛ و مشارکت سیاسی  بدن، دین و  7 مؤلفه جنسیت، مواد مخدر، ورزش، دوستان، 
شامل 2 مؤلفه شرکت در جنبش های موافق با نظام حکومتی جمهوری اسالمی و شرکت در 
جنبش های مخالف با نظام حکومتی جمهوری اسالمی، می باشد. یعنی برای تحلیل و بررسی 
تأثیر داشتن سبک زندگی بر مشارکت سیاسی الزم است از تحلیل عاملی استفاده شود، با 
تأکید بر این موضوع که تحلیل عاملی رویکردی صحیح جهت دریافت نتیجه فرضیه اول 
است. چراکه تحلیل عاملی تکنیکی است که برای تقلیل داده ها کاربرد دارد و تعدادی از 
متغیرها را به عاملی مهم تبدیل می کند. بررسی ماتریس همبستگی نشان می دهد که مقادیر 
قابل مالحظه ای از همبستگی ها بیشتر از 0/3 است. نتایج آزمون کرویت Bartlett معنادار 
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است چراکه مقدار معناداری آن 0/02 می باشد. میزان کفایت نمونه گیری در جدول شماره 
)4( نمایش داده شده است.

جدول )4( ميران کفایت نمونه گيری

تمتغیر
جنسی

مواد مخدر

ش
ورز

دوستان

بدن

دین

اعتقاد

ش های موافق
جنب

ش های اعتراضی
جنب

Anti-image cor-
relation0/8930/7390/6420/7980/8890/8310/5660/6790/721

با توجه به جدول شماره )4( که نشان می دهد تمام آیتم های کفایت نمونه گیری دارای 
اندازه بیش تر از 0/5 می باشند. یعنی دارای سطح قابل قبولی برای انجام آزمون می باشند. در 
جدول شماره )5( ماتریس عاملی11 از بارها یا همبستگی های میان متغیرها و عامل ها است. 
متغیرهای خالص دارای بارهای عاملی خالص دارای بارهای عاملی 0/3 یا بیشتر تنها روی 
یک عامل هستند. متغیرهای پیچیده دارای بارهای زیاد روی بیش از یک عامل هستند که 

تفسیر خروجی را دشوار می سازند.

جدول )5( ماتریس عاملی

فاکتور 2فاکتور 1متغیر

0/3010جنسیت

0/3020مواد مخدر

0/3410دوستان

0/3310ورزش

0/3120بدن

0/3410دین

0/3140اعتقاد

00/309جنبش های اعتراضی

00/303جنبش های موافق
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عامل اول که همان عوامل فردی است دارای بارهای عاملی بین 0/301 تا 0/341 می باشد. 
بررسی این تحلیل ها نشان می دهد که مؤلفه دوستان و دین بیش از سایر مؤلفه های عوامل 
فردی بر مشارکت سیاسی اثرگذار است. جدول شماره )6( نتایج همبستگی دوران وایرماکس 
را نمایش داده است. ضمن این که نتایج همبستگی اریب در جدول شماره )7( نشان داده شده 

است. که می تواند سطح همبستگی عامل ها را در ماتریسی مشخص نشان دهد.

جدول )6( همبستگی دوران وایرماکس

فاکتور 3فاکتور 2فاکتور 1متغیر

0/3931/000جنبش اعتراضی

1/0000/393جنبش موافق

0/393عوامل فردی

جدول )7( همبستگی دوران اریب

فاکتور 3فاکتور 2فاکتور 1متغیر

0/1891/000جنبش اعتراضی

1/0000/189جنبش موافق

0/189عوامل فردی

چون نتایج همبستگی دوران اریب از 0/2 کم تر است از نتایج همبستگی دوران وایرماکس 
استفاده می گردد. و نتایج نشان می دهد که همبستگی در سطح مناسبی است و به این معناست 

که عوامل فردی بر مشارکت سیاسی اثرگذار است.

و  در خیزش ها  مشارکت  بر  اجتماعی،  عوامل  به  معطوف  زندگی  دوم: سبک  فرضیه 
جنبش های سیاسی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه اثرگذار است.

اجتماعی  به عوامل  پیش مشخص شده است سبک زندگی معطوف  از  همان گونه که 
شامل 8 مؤلفه طبقه اجتماعی، جایگاه اجتماعی، وابستگی اجتماعی، زبان، قومیت، موسیقی، 
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وضعیت اشتغال و تمکن مالی؛ و مشارکت سیاسی شامل 2 مؤلفه شرکت در جنبش های 
موافق با نظام حکومتی جمهوری اسالمی و شرکت در جنبش های مخالف با نظام حکومتی 
جمهوری اسالمی می باشد. یعنی برای تحلیل و بررسی تأثیر داشتن سبک زندگی بر مشارکت 
سیاسی الزم است از تحلیل عاملی استفاده شود. با تأکید بر این موضوع که تحلیل عاملی 
رویکردی صحیح جهت دریافت نتیجه فرضیه اول است. چراکه تحلیل عاملی تکنیکی است 
که برای تقلیل داده ها کاربرد دارد و تعدادی از متغیرها را به عاملی مهم تبدیل می کند. بررسی 
ماتریس همبستگی نشان می دهد که مقادیر قابل مالحظه ای از همبستگی ها بیشتر از 0/3 است. 
نتایج آزمون کرویت Bartlett معنادار است چراکه مقدار معناداری آن 0/02 می باشد. میزان 

کفایت نمونه گیری در جدول شماره )8( نمایش داده شده است.

جدول )8( ميران کفایت نمونه گيری

متغیر

طبقه اجتماعی

جایگاه اجتماعی

وابستگی اجتماعی

زبان

ت
قومی

موسیقی

ت اشتغال
وضعی

تمکن مالی

ش های موافق
جنب

ش های اعتراضی
جنب

Anti-image 
correlattion0/7320/7720/8310/6690/6210/6310/7010/7210/7320/772

با توجه به جدول )8( که نشان می دهد تمام آیتم های کفایت نمونه گیری دارای اندازه 
بیش تر از 0/5 می باشند. یعنی دارای سطح قابل قبولی برای انجام آزمون می باشند. در جدول 
شماره )9( ماتریس عاملی12 از بارها یا همبستگی های میان متغیرها و عامل ها است. متغیرهای 
خالص دارای بارهای عاملی خالص دارای بارهای عاملی 0/3 یا بیشتر تنها روی یک عامل 
هستند. متغیرهای پیچیده دارای بارهای زیاد روی بیش از یک عامل هستند که تفسیر خروجی 

را دشوار می سازند.
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جدول )9( ماتریس عاملی

فاکتور 2فاکتور 1متغیر

0/3020طبقه اجتماعی

0/3210جایگاه اجتماعی

0/3540وابستگی اجتماعی

0/3300زبان

0/3030قومیت

0/3110موسیقی

0/3130وضعیت اشتغال

0/3080تمکن مالی

00/311جنبش های اعتراضی

00/313جنبش های موافق

عامل اول که همان عوامل اجتماعی است دارای بارهای عاملی بین 0/302 تا 0/354 
می باشد. بررسی این تحلیل ها نشان می دهد که وابستگی اجتماعی بیش از سایر مؤلفه های 
عوامل اجتماعی در مشارکت سیاسی اثرگذار است. در جدول شماره )10( نتایج همبستگی 
دوران وایرماکس را نمایش داده است. ضمن این که نتایج همبستگی اریب در جدول شماره 
)11( نشان داده شده است. که می تواند سطح همبستگی عامل ها را در ماتریسی مشخص نشان 

دهد.

جدول )10( همبستگی دوران وایرماکس

فاکتور 3فاکتور 2فاکتور 1متغير

0/3931/000جنبش اعتراضی

1/0000/393جنبش موافق

0/393عوامل اجتماعی
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جدول شماره )11( همبستگی دوران اریب

فاکتور 3فاکتور 2فاکتور 1متغیر

0/1891/000جنبش اعتراضی

1/0000/189جنبش موافق

0/189عوامل اجتماعی

چون نتایج همبستگی دوران اریب از 0/2 کم تر است از نتایج همبستگی دوران وایرماکس 
استفاده می گردد. و نتایج نشان می دهد که همبستگی در سطح مناسبی است و به این معناست 

که عوامل اجتماعی بر مشارکت سیاسی اثرگذار است.

7. پیش بینی مشارکت سیاسی

پژوهش حاضر سعی در بررسی این موضوع دارد، که مشارکت سیاسی به وسیله سبک 
زندگی معطوف به عوامل فردی و اجتماعی قابل پیش بینی است. تحلیل رگرسیون چندگانه 
ترتیبی است بعد از همبستگی. تحلیل رگرسیون زمانی استفاده می شود که بخواهیم مقادیر 
یک متغیر را از روی مقادیر متغیر دیگر پیش بینی کنیم. در این مورد، متغیری که ما از آن بهره 
می گیریم تا مقدار متغیر دیگر را پیش بینی کنیم متغیر مستقل )یا پیش بین( نام دارد. متغیری را 

هم که می خواهیم پیش بینی کنیم متغیر وابسته )یا مالک( نام دارد.

Summary جدول )12( مدل

ضریب همبستگیمدلمتغیر
)R(

ضریب تعیین چندگانه
)R Square(

خطا

10/9220/8503/059مشارکت/ سبک زندگی

با توجه به خروجی تحلیل رگرسیون مقادیر بزرگ R همبستگی قوی را نشان می دهد. 
و مقادیر  R2ر (R Square(  نشان از خوب بودن مدل است. با توجه به جدول شماره )12( 

متغیرها باهم 85 درصد واریانس متغیر وابسته را بیان می کند.
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ANOVA جدول شماره )13( آزمون

SigFمیانگین مربعاتDfمجموع مربعات

0/00334/0811251/195
36/712

91
91

182

2502/390
440/543

2942/933

بین دو گروه
مشارکت سیاسی

جمع

به مقدار =F 081/34 و مقدار معناداری sig=003/0 در جدول شماره )13(  با توجه 
معنادار است و شرط )کوچک تر از 0/05( برقرار است.

جدول )14( نتيجه رگرسيون چندگانه

SigTBetaErrorBمدل

0/699
0/017
0/019

0/396
3/219
1/022

0/916
0/006

5/126
3/262
2/613

0/029
10/500
0/057

مشارکت سیاسی
عوامل فردی

عوامل اجتماعی

با توجه به مقدار t در جدول شماره )14( برای متغیر ابعاد افزار که عدد 3/219 را 
نشان می دهد و معناداری 0/017 که شرط الزم را دارد، می توان به این نتیجه دست یافت 
که متغیر مشارکت سیاسی به وسیله سبک زندگی معطوف به عوامل فردی قابل پیش بینی 
متغیر عوامل اجتماعی که عدد 1/022 را  برای   t به مقدار  با توجه  این که  است. ضمن 
نشان می دهد و معناداری 0/019 که شرط الزم را دارد، می توان به این نتیجه دست یافت 
قابل  نیز  به عوامل اجتماعی  که متغیر مشارکت سیاسی به وسیله سبک زندگی معطوف 

پیش بینی است.

8. بررسی تفاوت سبک زندگی در نوع مشارکت سیاسی جدول شماره )15( به شکلی 
مقایسه ای نشان می دهد که سبک زندگی معطوف به عوامل فردی و سبک زندگی معطوف 
به عوامل اجتماعی بر نوع مشارکت سیاسی به چه شکلی اثرگذار بوده و به منظور بررسی این 

تفاوت از آزمون آنالیز واریانس دوطرفه بین گروه ها استفاده شده است.
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جدول )15( آزمون آناليز واریانس دوطرفه بين گروه ها

SigاعتراضیSigجنبش موافقمؤلفه

0/000دارد0/511نداردجنسیت

0/000دارد0/061نداردمواد مخدر

0/001دارد0/053ندارددوستان

0/055ندارد0/093نداردورزش

0/000دارد0/000داردبدن

0/000دارد0/000دارددین

0/000دارد0/000دارداعتقاد

0/081ندارد0/060نداردطبقه اجتماعی

0/057ندارد0/102نداردجایگاه اجتماعی

0/000دارد0/001داردوابستگی اجتماعی

0/069ندارد0/063نداردزبان

0/100ندارد0/055نداردقومیت

0/066ندارد0/100نداردموسیقی

0/000دارد0/003داردوضعیت اشتغال

0/210ندارد0/090نداردتمکن مالی

نتیجه گیری

و  بر خیزش ها  زندگی  که سبک  دارد  موضوع  این  از  نشان  پژوهش حاضر  ماحصل 
جنبش های سیاسی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه اثرگذار است. 
یعنی سبک زندگی معطوف به عوامل فردی و عوامل اجتماعی بر خیزش ها و جنبش های 
سیاسی اثرگذار است. اما مقایسه گروه هایی که در تظاهرات اعتراضی و جنبش های موافق با 

نظام جمهوری اسالمی مشارکت دارند گویای این موضوع می باشد که:

- جنسیت )مرد یا زن؛ متأهل یا مجرد(؛ جنسیت تفاوت ویژه ای را در نوع مشارکت در 
جنبش های اعتراضی یا موافق با نظام حکومتی به دست نمی دهد، اما افراد متأهل کمتر از افراد 

مجرد در جنبش های اعتراضی شرکت داشته اند.
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- مواد مخدر )مواد مخدر؛ مشروبات الکلی؛ سیگار؛ قرص های روان گردان(؛ افرادی که از 
مشروبات الکلی استفاده نموده اند بیشتر از سایر افراد در جنبش های اعتراضی شرکت داشته اند.

- دوستان )روابط صمیمی؛ روابط کاری و تحصیلی(؛ افرادی که دارای روابط دوستی 
صمیمی بیشتری هستند بیشتر از سایر افراد در جنبش های اعتراضی شرکت داشته اند.

- ورزش )تناسب اندام؛ ورزش حرفه ای(؛ این مؤلفه تأثیری بر نوع مشارکت سیاسی به 
دست نمی دهد.

- بدن )پوشش؛ مدگرایی؛ حجاب(؛ افرادی که حجاب را در چارچوب موازین اسالمی 
رعایت نمی کنند بیشتر از سایر افراد در جنبش های اعتراضی شرکت داشته اند.

- دین )نوع دین؛ فرم انتخاب دین(؛ افرادی که مسلمان هستند کمتر از سایر افراد در 
جنبش های اعتراضی شرکت داشته اند.

- اعتقاد )اعتقاد به دین؛ شرکت در مراسم دینی؛ در قید دین بودن؛ تفکر انتقادی در باب 
دین(؛ افرادی که بیشتر دارای تفکر انتقادی نسبت به دین هستند، کمتر در مراسمات دینی 
شرکت داشته اند و به دین خاصی معتقد نیستند بیشتر از سایر افراد در جنبش های اعتراضی 

شرکت داشته اند.

- طبقه اجتماعی )طبقه باال؛ طبقه متوسط؛ طبقه فرودست(؛ این مؤلفه تأثیری بر نوع 
مشارکت سیاسی به دست نمی دهد.

به خانواده؛  معطوف  اعضای خانواده؛  از  یکی  به شغل  )معطوف  اجتماعی  - جایگاه 
معطوف به اقتصاد(؛ این مؤلفه تأثیری بر نوع مشارکت سیاسی به دست نمی دهد.

با میزان وابستگی  افراد  - وابستگی اجتماعی )معطوف به شغل؛ معطوف به پیشینه(؛ 
اجتماعی باال کمتر از سایر افراد در جنبش های اعتراضی شرکت داشته اند.

- زبان )گویش؛ لهجه(؛ این مؤلفه تأثیری بر نوع مشارکت سیاسی به دست نمی دهد.

بر نوع مشارکت سیاسی به دست  تأثیری  این مؤلفه  یا قوم(؛  - قومیت )شهر؛ طایفه 
نمی دهد.
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- موسیقی )نوع استفاده؛ دانش موسیقیایی(؛ این مؤلفه تأثیری بر نوع مشارکت سیاسی به 
دست نمی دهد.

- وضعیت اشتغال )دارای اشتغال یا بی کار(؛ افراد بی کار بیشتر از سایر افراد در جنبش های 
اعتراضی شرکت داشته اند.

- تمکن مالی )وضعیت اقتصادی خوب فرد؛ وضعیت خوب اقتصادی خانواده(؛ این 
مؤلفه تأثیری بر نوع مشارکت سیاسی به دست نمی دهد.
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